
 

 

Algemene beschouwingen 2014 

PvdA-fractie 

10 juli  2014 

Opkrabbelen 

Voorzitter, we krabbelen weer op. De economische crisis is op zijn retour en de 

beschamende bestuurscrisis is nu achter de rug, al is er flinke schade 

aangericht en moeten de wonden nog wel helen. Er is een nieuw college. Tijd 

dus voor een nieuw perspectief, althans zo zou het moeten zijn. 

Maar, voorzitter -en daar raak ik een lastig punt- kijken we wel naar het juiste 

perspectief? Voor ons ligt namelijk een verouderd perspectief. Een die nog 

gebaseerd is op de regenteske visie van het vorige college. Een visie gestoeld 

op een erg conservatieve benadering van de werkelijkheid, een die stoelt op de 

gedachte dat de gemeentelijke overheid een bedrijf is, die moet investeren en 

tegelijkertijd de lasten laag moet houden. 

Een eenzijdige visie ook omdat zij uitgaat van het adagium dat als je 

ondernemers nu maar de ruimte geeft en de lasten voor hen zo laag mogelijk 

houdt dan komt het met de samenleving allemaal vanzelf goed.  

Wie eens achterom kijkt en de geschiedenis aanschouwt leert snel dat dit een 

doodlopende weg is. Dit is een weg die de kloof tussen arm en rijk alleen maar 

vergroot. Zij die het goed hebben bekommeren zich, op wat liefdadigheid na, 

niet om degenen die om wat voor reden dan ook -en meestal buiten hun 

schuld- de boot gemist hebben. Zij die na 30 jaar hard werken door 

spijkerharde  ondernemers aan de kant zijn gezet voor een goedkopere 

arbeidskracht, of -erger nog- zijn ingeruild voor moderne slaven. Zoals de 

Oosteuropese kansarmen, die men hier ongebreideld kan uitbuiten, zoals op 

Sunclasspark. Het zijn ook diezelfde ondernemers die van de centrum-rechtse 

coalitie zoveel vrijheid krijgen en almaar voordeeltjes toegestopt krijgen. 

Voorzitter, deze eenzijdige benadering van waar de lokale overheid voor staat 

is een ernstige misvatting. De PvdA-fractie had gehoopt dat de huidige coalitie 

hiervan wat los zou komen en meer oog zou hebben voor de noden van de 



 

 

gewone Steenbergenaren, die elke dag weer de eindjes aan elkaar moeten zien 

te knopen. 

De gemeente is een overheidsorgaan, die moet zorgen dat de lokale 

maatschappelijke processen naar behoren verlopen. Dat wat de een mag moet 

de ander ook mogen. Zij moet ervoor waken dat de voorzieningen bereikbaar 

blijven voor iedereen. Dat eenieder de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Dat 

de openbare voorzieningen schoon, heel en veilig zijn. En natuurlijk ook dat 

degenen die een bedrijf uitoefenen daar binnen de grenzen van wet en 

regelgeving daar de ruimte voor krijgen. Waarbij de belangen van de gewone 

burgers net zo worden gewogen als die van de ondernemers. De PvdA mist 

deze invalshoek in de voorliggende perspectiefnota. 

Voorzitter we hebben van het nieuwe college ook een bijschrift ontvangen. 

Daarin wordt aangegeven hoe dit college haar coalitieakkoord wil verwerken in 

de komende begroting. Voorzitter, de PvdA-fractie ziet een flink deel van deze 

geleverde tekst als “mooipraterij”. Zolang de financiële vertaling ontbreekt, 

wordt niet helder wat hiervan daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Er 

worden zo op het oog ook geen fundamentele keuzes gemaakt en het roer gaat 

niet echt om. Het blijft dezelfde schrale wijn in een fles waarvan slechts het 

etiket is overgeplakt. De PvdA betreurt dat. 

Voorzitter de PvdA streeft naar een koerswending. De PvdA wil enerzijds de 

economie steunen waar het gaat om wat de lokale overheid daaraan kan doen. 

Dat is duidelijkheid scheppen over wat waar wel en wat waar niet kan. Dat is 

procedures korter maken waar dat zonder verlies aan zorgvuldigheid kan. De 

PvdA huldigt daarbij het motto: “als de een het mag, dan mag de ander dat 

ook”. Dat is zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, wat nadrukkelijk 

meer is dan gesubsidieerde grond, lage OZB en lage rioolbelasting. Maar 

anderzijds wil zij de belangen van de gewone Steenbergenaren hoger op de 

politieke agenda. Ook de aandacht voor preventie moet omhoog. Dat betreft 

de kans op schooluitval, maar ook de lokale veiligheid en velerlei 

maatschappelijke taken. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. 

Voorzitter van het college mogen we verwachten dat ze zich als bestuur van 

een overheidsorgaan gedragen. Zorgvuldig de belangen wegend van álle 

burgers en er niet alleen op uit zijn om bevriende ondernemers de wind in de 

zeilen te geven. Zo moeten we het inmiddels teruggenomen voorstel van 



 

 

wethouder Lepolder om een ondernemer een arbeidersverblijf van vier 

verdiepingen hoog bij zijn kas te laten zetten zien als  een voorbeeld van hoe 

het niet moet. Vrijwel het gehele door de raad vastgestelde beleidskader zou 

ervoor overhoop moeten worden gehaald. Deze wethouder zou beter moeten 

weten, Voorzitter, als dit de toekomst wordt dan houdt de PvdA haar hart vast. 

De lokale lasten voor het bedrijfsleven zijn afgezet tegen de rest van de 

bedrijfslasten verwaarloosbaar. Ze vormen slechts een fractie van de kosten 

voor de totale bedrijfsvoering. Sterker nog, zij moeten als noodzakelijk worden 

gezien. Wat is tenslotte een bedrijf zonder een goede toegangsweg. Hoe moet 

een bedrijventerrein het doen zonder nutsvoorzieningen? Willen de 

ondernemers dat allemaal zelf gaan bekostigen? Als ze een iets bescheidener 

bedrijfsauto zouden rijden zijn ze al uit de kosten. Is dat erg? Nee, want in ruil 

daarvoor krijgt men een rustige goed georganiseerde omgeving waar het goed 

wonen is.  Het is dan ook onverdedigbaar dat de OZB voor bedrijven met 1,2% 

omlaag is gegaan, waar die voor de gewone burgers van Steenbergen juist met 

1,6% is gestegen. Gelet op de inkomensontwikkeling bij het grootste deel van 

onze inwoners had dat precies andersom moeten zijn. 

Voorzitter het is voor de gewone burgers van Steenbergen moeilijk om 

dagelijks de eindjes aan elkaar te knopen. Als gevolg van de beperking van de 

renteaftrek, excessieve huurverhogingen en almaar toenemende kosten voor 

de energievoorziening rijzen de woonlasten de pan uit. Deelnemen aan sport of 

cultuur wordt, als we het beleid van deze coalitie volgen, voor een modaal 

gezin met schoolgaande kinderen onbetaalbaar. Als we deze coalitie serieus 

moeten nemen, moeten de inwoners voortaan zelf de plantsoenen bijhouden, 

het zwembad gaan schrobben en de lantarenpalen schoonhouden. Voorzitter 

het wordt tijd dat we realistisch worden. Natuurlijk is het fijn als we met wat 

zelfwerkzaamheid een clubhuis bij weten te houden etc. Maar er is ergens een 

grens, zeker nu ook de zorg ervan uit gaat dat de ouderen langer zelfstandig 

moeten (niet mogen) blijven wonen in de hoop dat de buurvrouw de 

steunkousen wel even komt aantrekken om over billen wassen nog maar te 

zwijgen. Voorzitter dat realisme ontbreekt aan de voorliggende perspectiefnota 

alsook aan het bijschrift. 



 

 

Daar het hier om een kaderstellende nota gaat en de PvdA het beleid graag op 

een aantal onderdelen anders zou willen inkleuren, hebben we hiervoor een 

aantal moties opgesteld. 

Voorzitter ik lees ze voor:  

  



 

 

 
 

Motie Vooronderzoek Laaggeletterdheid 
 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 10 juli 2014,  

aan de orde zijnde agendapunt 11 de perspectiefnota: 

 

Motie  Vooronderzoek Laaggeletterdheid 

 

Overwegende dat: 

- Er op dit moment geen zicht is op de laaggeletterdheid in de vorm van feiten en cijfers en 

een vooronderzoek daartoe door externe bureaus kosteloos kan worden uitgevoerd; 

- Er ook in onze gemeente sprake kan zijn van verborgen laaggeletterdheid die niet door 

verwijzers wordt gesignaleerd; 

- Er aan de hand van onderzoeksresultaten beter kan worden bepaald wat nodig is aan 

preventie, training en begeleiding; 

- Er een groot taboe rust op dit probleem - dat is ingegeven door schaamtegevoel en te 

weinig aansluiting bij de samenleving - en het dan ook een pro-actieve opstelling en extra 

inspanning vergt om laaggeletterden over de drempel te helpen richting scholing en 

begeleiding; 

Besluit: 

De Raad draagt het College op om een extern en kosteloos vooronderzoek te laten doen  
naar de status van de laaggeletterdheid in de gemeente Steenbergen en de uitkomsten 
daarvan te gebruiken bij het pro-actiever maken van het huidige beleid.  

 

          En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 Willem van den Berge 

Joey van Aken 

Lesley Molhoop 

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

 

Wilma Baartmans 

Maurice Remery 

Esther Prent 

Edwin Maas 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 



 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 Michel Lambers 

Ger de Neve 

Wil Knop 

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

Eric van der Spelt 

Hanneke Neutkens 

Ad Theuns 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Kees Gommeren 

Nicky Broos 

Alex van Pelt 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Jeroen Weerdenburg 

Lian Korst 

…………………………… 

…………………………… 

 
Timmy Huisman …………………………… 

 

 

 

  



 

 

 
 

Motie gemeentelijk minimabeleid 
 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 10 juli 2014, aan 

de orde zijnde agendapunt 11 de perspectiefnota: 

 

Motie gemeentelijke minimabeleid; 

 

Overwegende dat: 

 

- Het budget voor de gemeentelijke minimabeleid niet volledig wordt benut; 

- De onbekendheid van het gemeentelijke minimabeleid onbemind laat;  

- De PvdA Steenbergen van het College van B en W verlangt om meer te stimuleren dat de 

rechten voor de minima onder de aandacht worden gebracht; 

- De minima in deze tijden elke steuntje in de rug goed kunnen gebruiken 

Besluit: 

De raad draagt het college op om actief na te gaan welke huishoudens recht hebben op de 

faciliteiten van het gemeentelijke minimabeleid die hier geen gebruik van maken en hen actief 

voor te lichten over hun mogelijkheden om hiervan gebruik te kunnen maken;  

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 Willem van den Berge 

Joey van Aken 

Lesley Molhoop 

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

 

Wilma Baartmans 

Maurice Remery 

Esther Prent 

Edwin Maas 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 Michel Lambers 

Ger de Neve 

Wil Knop 

……………………………

……………………………

…………………………… 



 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 

Eric van der Spelt 

Hanneke Neutkens 

Ad Theuns 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Kees Gommeren 

Nicky Broos 

Alex van Pelt 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Jeroen Weerdenburg 

Lian Korst 

…………………………… 

…………………………… 

 
Timmy Huisman …………………………… 

  

  



 

 

 
 

Motie bezuiniging subsidie bibliotheek 
 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 10 juli 2014, aan 

de orde zijnde agendapunt 11 de perspectievennota: 

 

Motie bezuiniging subsidie bibliotheek; 

 

Overwegende dat: 

 

- De PvdA een bezuiniging van € 100.000 te drastisch vindt; 

- Dat de bibliotheek ook een zekere socialiserende functie heeft binnen de gemeenschap; 

- Dat de bibliotheek mensen voorziet van kennis; 

- Het voortbestaan van de bibliotheek door een bezuiniging van € 100.000 in het gedrang 

komt; 

Besluit: 

De raad draagt het college op om slechts  € 50.000 te bezuinigen op de subsidie voor de 

bibliotheek, om het voortbestaan van de bibliotheek binnen onze gemeente niet in het 

gedrang te laten komen.  De dekking hiervoor te vinden in de nog op te stellen begroting 

2015 onder meer door de mogelijkheid voor een hogere OZB op het zakelijk onroerend goed 

te overwegen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 Willem van den Berge 

Joey van Aken 

Lesley Molhoop 

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

 

Wilma Baartmans 

Maurice Remery 

Esther Prent 

Edwin Maas 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 



 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 Michel Lambers 

Ger de Neve 

Wil Knop 

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

Eric van der Spelt 

Hanneke Neutkens 

Ad Theuns 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Kees Gommeren 

Nicky Broos 

Alex van Pelt 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Jeroen Weerdenburg 

Lian Korst 

…………………………… 

…………………………… 

 
Timmy Huisman …………………………… 

 

 

  



 

 

 
 

Motie leges rijbewijzen 
 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 10 juli 2014, aan 

de orde zijnde agendapunt 11 de perspectievennota: 

 

Motie leges rijbewijzen; 

 

Overwegende dat: 

 

- Het eerlijker moet voor diegenen die noodgedwongen vaker dan eens in de tien jaar het 

rijbewijs moeten verlengen; 

- Het vaker dan eens in de tien jaar moeten verlengen van het rijbewijs een medisch gevolg 

is en dus overmacht; 

- Het statistisch gezien een kleine groep mensen betreft; 

Besluit: 

De raad roept het college op om alles te doen om de legeskosten voor iedereen gelijk te 

houden. En dat zij die, om medische redenen, vaker dan eens in de tien jaar een rijbewijs 

moeten verlengen slechts eens in de tien jaar de legeskosten voor het rijbewijs hoeven af te 

dragen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 Willem van den Berge 

Joey van Aken 

Lesley Molhoop 

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

 

Wilma Baartmans 

Maurice Remery 

Esther Prent 

Edwin Maas 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 Michel Lambers 

Ger de Neve 

Wil Knop 

……………………………

……………………………

…………………………… 



 

 

Namens de fracties: Naam: Handtekening: 

 

Eric van der Spelt 

Hanneke Neutkens 

Ad Theuns 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Kees Gommeren 

Nicky Broos 

Alex van Pelt 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Jeroen Weerdenburg 

Lian Korst 

…………………………… 

…………………………… 

 
Timmy Huisman …………………………… 

 


